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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, kebutuhan akan 

semen sangatlah tinggi, mengingat pada tahun 2012 volume penjualan semen 

nasional meningkat menjadi 52 juta ton dari 48 juta ton pada tahun sebelumnya 

atau kenaikan sekitar 10%. Salah satu yang menjadi pendorong pertumbuhan 

konsumsi semen domestik yaitu pertumbuhan ekonomi nasional yang masih 

cukup baik, tingkat bunga yang menarik, pembangunan infrastruktur secara besar-

besaran, dan tingkat konsumsi per kapita yang masih sangat rendah yang secara 

potensiil akan meningkatkan kebutuhan semen dengan meningkatnya daya beli.  

Selama ini pangsa pasar semen hanya sekitar 20% saja, sedangkan 80% 

sisanya masih dipegang oleh semen dalam kantong. Ini memperlihatkan bahwa 

pemakaian semen untuk rumah tinggal yang dibeli eceran masih sangat dominan, 

meskipun akan dipengaruhi oleh dampak krisis ekonomi di Eropa, yang mana 

krisis di kawasan Eropa itu bisa mempengaruhi arus investasi yang berhubungan 

erat dengan proyek properti dan infrastruktur.  

Kenaikan permintaan semen, akan dipacu oleh peningkatan kapasitas 

produksi industri semen nasional seiring dengan realisasi investasi pembangunan 

pabrik baru. Adanya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang akan lebih mendorong pembangunan 
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infrastruktur dan karenanya peningkatan kebutuhan semen untuk proyek-proyek 

infrastruktur akan merubah pangsa pasar semen menjadi lebih membesar. 

Salah satu produsen semen terbesar di Indonesia yakni PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. dimana pada desember 2012 lalu yang semula bernama Semen Gresik 

Group (SGG) mengganti nama naungannya menjadi Semen Indonesia dengan tujuan 

perusahaan dapat menjadi lebih agresif lagi dalam melakukan ekspansi, dan tujuan 

dari pergantian nama salah satunya agar tidak timbulnya kesenjangan antar pemegang 

saham yang berada pada anak-anak perusahaan maupun investor, nama Semen 

Indonesia juga melambangkan nasionalisme. Selain itu PT Semen Indonesia 

(perserto) Tbk merupakan BUMN pertama yang multinasional dengan mengakuisisi 

70% saham Semen Thang Long di Vietnam dan pangsa pasar yang mencapai 

46% pada tahun 2012 dan merupakan induk dari perusahaan Semen Padang, Semen 

Tonasa dan Semen Thang Long di Vietnam. 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sendiri mempunyai kapasitas produksi 

terpasang 250.000 ton semen per tahun dengan menjual 40 juta lembar saham kepada 

masyarakat. Komposisi kepemilikan saham saat ini Pemerintah RI 51,01%, Blue 

Valley Holdings PTE Ltd 24,90%, dan masyarakat 24,09%. Jumlah saham PT. 

Semen Indonesia (persero) Tbk yang beredar pada tahun 2011 5.931.520.000 dengan 

harga penutupan Rp 11.450 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 

67.915.904.000.000. Pada tahun 2012 Jumlah saham yang beredar 5.931.520.000 

dengan harga penutupan Rp 15.850 dengan kapitalisasi pasar mencapai “Rp 

94.014.592.000.000 dan pada tahun 2013 Jumlah saham yang beredar 5.931.520.000 

dengan harga penutupan Rp 14.150 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 
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83.931.008.000.000. Saat ini kapasitas yang terpasang sebesar 16,92 juta ton semen 

per tahun, dan menguasai sekitar 46% pangsa pasar semen domestik.  

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya 

memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi 

kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan 

merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan 

diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak 

internal maupun eksternal. Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan 

individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, kinerja merupakan 

indikator dari baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan 

keputusan. Manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungan interen maupun 

eksteren melalui informasi. Informasi tersebut lebih lanjut dituangkan atau 

dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan. 

Menganalisis kinerja keuangan perusahaan tentunya bukan merupakan 

hal yang mudah. Berbagai aspek harus dipertimbangkan dalam menganalisis 

sehingga harapan dari pihak-pihak yang menginvestasikan uangnya, dan 

karyawannya. Para penyedia dana tentunya akan mengharapkan tingkat 

pengembalian yang besar untuk investasi yang ditanamkannya, sedangkan pihak 

karyawan menginginkan kinerja perusahaan agar kelangsungan dari perusahaan 

dapat terjamin yang berarti bahwa kesejahteraan mereka juga akan ikut terjamin. 

Penilaian kinerja keuangan pada perusahaan adalah hal yang sangat diperlukan. 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, diperlukan metode analisis.  

Analisis rasio keuangan merupakan metode analisis keuangan yang 
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paling banyak digunakan di Indonesia.  Hal ini dapat dilihat dari penggunaan 

Indonesian Capital Market Directory, yang semakin luas sebagai dasar untuk 

melihat kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Pasar Modal 

Indonesia. Hasil analisis rasio keuangan ini dinyatakan dalam suatu rasio, yaitu 

suatu besaran yang merupakan perbandingan antara nilai suatu rekening tertentu 

dalam laporan keuangan dengan nilai rekening yang lainnya. Analisis rasio 

keuangan yang dimodifikasi seperti dikemukakan Warsono (2003; 26) analisis ini 

berusaha untuk memberikan analisis rasio keuangan klasik dengan variasi yang 

lain, yaitu membandingkan antar rekening yang ada dalam laporan keuangan 

dalam periode waktu yang sama atau membandingkan antara suatu rekening yang 

sama dengan periode waktu yang berbeda. Keunggulan dari analisis rasio dapat 

dilihat berdasarkan besarnya persentase suatu rekening tertentu dengan rekening 

lainnya, atau melihat perkembangan suatu rekening antar waktu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT. 

Semen Indonesia Tbk dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah 

pembahasan, penulis merumuskan permasalahan yakni Bagaimana kinerja 

keuangan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dilihat dari metode rasio keuangan?  
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C. Batasan Penelitian 

Agar pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar terlalu jauh, maka 

penulis membatasi masalah hanya pada data berupa laporan keuangan PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dengan 

metode rasio keuangan. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk dilihat dari metode rasio keuangan. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi investor, yakni memberikan tambahan informasi untuk 

melakukan investasi pada perusahaan.  

b. Bagi kreditur, yakni memberikan tambahan informasi akan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya.  

c. Bagi Pemerintah, yakni memberikan tambahan informasi mengenai 

kinerja BUMN dalam memajukan perekonomian Indonesia. 

d. Bagi manajemen, memberikan tambahan informasi mengenai 

kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. 

e. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan acuan bagi 

penelitian selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan kinerja 

keuangan perusahaan dengan metode rasio keuangan. 


